Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött egyrészről: Pilismarót Község Önkormányzata
( 2028. Pilismarót, Rákóczi F. u. 15. képviseli: Bartal Achilles a Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke, 15/2021. (I.22.) Kormány rendelete alapján a polgármester feladat- és
hatáskörében eljáró képviselő, továbbiakban Önkormányzat)
másrészről: Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület (2028. Pilismarót,
Rákóczi F. u. 18. Képviseli : Korcsák Mónika Elnök, továbbiakban Egyesület )
(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

Preambulum
A Szerződő Felek
 a Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének civil szervezetek
támogatásáról szóló 6/2014. (IV.30.) számú rendeletében;
 Pilismarót Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában;
 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben;
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§; 99.§;
és 100.§ szakaszaiban;
 és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény egyes
szakaszaiban
leírtakon kívül, az Egyesület alapszabályában meghatározott feladatok ellátása és célok elérése
érdekében indokoltnak tartják, hogy együttműködésük legfontosabb elemeit jelen
megállapodásban rögzítsék.
I. A megállapodás célja
1. A Szerződő Felek jelen megállapodást Pilismarót község fejlesztésében való
együttműködés érdekében kötik, különösen a településfejlesztési tevékenységek,
egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi tevékenységek
valamint a turizmus fejlesztésének elősegítése érdekében.
2. A Szerződő Felek felelősséget vállalnak az eljövendő generációk érdekének képviselete
valamint a helyi lakosság életminőségének javítása iránt.
3. Mivel az Egyesület a nyitottság, az önszerveződés révén több területen és többféle
értelemben magasabb szintre emeli Pilismarót működését ezért a megállapodás célja és
sikerének kulcsa a fenti programhoz önkéntesen csatlakozó partnerintézményekkel
történő folyamatos és hosszú távú együttműködés, mely biztosítja a község lakosainak
és az idelátogatók igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálását.
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Az Egyesület közvetlenül és gyorsan képes reagálni az új igényekre, adományok,
pályázatok, önkéntes munka révén az önkormányzati finanszírozás mellett vagy helyett
anyagi forrásokat teremt a helyi feladatellátásban, kezdeményezőként lép fel, társadalmi
akciókat szervez.
II. A megállapodás tárgya
1. Az Egyesület az I. pontban megfogalmazott célokon kívül, az alapszabályban rögzítette,
többek között az Önkormányzattal való kapcsolattartást, működésének és munkájának
segítését, ennek érdekében, az Önkormányzat az Egyesület kérésére a közös siker
érdekében hozzájárul a következőkhöz:
a) Az Önkormányzat külön kérésre a Pilismarót Rákóczi u. 8. sz. alatt lévő Dobozy Mihály
Művelődési Házat vagy a Sportcsarnokot az Egyesület részére alkalomszerűen és
térítésmentesen használatba adja gyűlések és rendezvények lebonyolítása céljából.
b) Az Önkormányzat hozzájárul a különböző rendezvényekhez szükséges közterület
használatához. Ezek a
rendezvények egészségmegőrző programok, turizmus
fellendítése, a közösségépítő jelleggel történnek megrendezésre. A rendezvényeken
történő adományozást, esetleges bevételt az Egyesület Pilismarót község javára fordítja.
c) Az Egyesület megkéri az Önkormányzatot, hogy olyan típusú rendezvényei számára,
amelyek hangosítást vagy hangtechnikát igényelnek, esetleg kivetítést, bocsássa
rendelkezésére a szükséges technikai felszerelést.

III. A felek vállalásai

1. Az Egyesület vállalja, hogy a I. pontban meghatározott célok elérése érdekében – a
fenntartási és működési költségeinek levonása után fennmaradó, a támogatók által
kifejezetten Pilismarót község fejlesztésére adományozott bevételeit – ideértve
különösen a pályázatok útján nyert bevételeit, pártoló tagok Pilismarót fejlesztési célra
nyújtott adományait, az Egyesület esetleges gazdálkodási, vállalkozási tevékenységéből,
vagy önkormányzati támogatásból eredő vagyonát – Pilismarót község javára használja
fel, az alapszabályával összhangban álló közösségi célok elérésre fordítja.
2. A felek a közösségi célok elérését érintő minden lényeges körülményről kötelesek
egymást tájékoztatni.
3. Az Egyesület meghívja az Önkormányzat polgármesterét üléseire. Az egyesület
elnökségi ülésén az Önkormányzatot a polgármester vagy egy kijelölt képviselő testületi
tag képviseli. Az Egyesület a polgármester útján rendszeresen tájékoztatja az
Önkormányzatot – Pilismarót községet is – érintő tevékenységéről, rendezvényeiről,
állásfoglalásairól, döntéseiről.
4. Az Önkormányzat – az Egyesület kérésére – vállalja, hogy az Egyesület a közterületet
érintő rendezvényeinek megtartását – kivéve, ha annak megtartása a közrendet sérti –
az engedélyezi térítésmentesen.
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5. Az Önkormányzat az Egyesület elnökét meghívja minden nyilvános (nem zárt) képviselőtestületi ülésre. Az Önkormányzat képviselő testületi ülésén az elnök vagy az elnökség
egy tagja képviseli az Egyesületet. Az Egyesület elnöke rendszeresen tájékoztatja az
egyesület tagjait az Önkormányzat az Egyesületet – és Pilismarót községet is – érintő
tevékenységéről, rendezvényeiről, állásfoglalásairól, döntéseiről.
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület véleményét, javaslatait figyelembe veszi és
támogatja az olyan programok megszervezését, amelyek a Szerződő Felek egymás
közötti együttműködését erősítik, illetve támogat minden olyan kezdeményezést, amely
Pilismarót község érdekében áll és fejlődését elősegíti.
7. Az önkormányzat vállalja, hogy Pilismarót községet és a lakosait érintő adatait, az
Egyesület írásbeli kérelmére, rendelkezésre bocsátja, amely adatokat az egyesület az I.
pontban meghatározott céljainak eléréséhez használhatja fel.
8. Szerződő Felek vállalják, hogy tömegkommunikációjukat összehangolják, a külön-külön
működtetett honlapukban egymásra utalnak.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy a I. pontban meghatározott célok
megvalósításához szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében közösen is
készítenek és terjesztenek elő pályázatokat, illetve amennyiben külső források
megteremtésére külön pályáznak, a sikeres pályázatok elkészítése érdekében egymást
segítik és támogatják.
IV. Felelősség
1. Az Egyesület erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az Önkormányzat felé, minden
olyan esetben, amikor az Önkormányzat tulajdonát használja. A rendezvényei után az
eredeti környezet visszaállítása szintén kötelessége, illetve a rendezvény során az
általános erkölcsi normák szerint elvárható gondossággal köteles eljárni.
V. Rendszeres Értékelés és Munkaterv
1. A Szerződő felek minden év első negyedévében éves munkatervet készítenek, és
fogadnak el, amelyben meghatározzák az adott évben elérni kívánt legfontosabb
feladatokat és rögzítik a felek közötti feladatmegosztást, valamint az együttműködés
konkrét formáit.
2. Az Egyesület közgyűlése minden év végén megvizsgálja az éves munkatervben foglaltak
teljesülését, és az erről készített írásbeli jelentést az Önkormányzat részére megküldi.
VI. Értesítések, közlések
1. Szerződő Felek egymás közötti hivatalos értesítéseiket írásban, egyéb tájékoztatásaikat
írásban, vagy elektronikus úton teszik meg. A személyesen, illetve telefonon tett
közlések lényeges tartalmát az előbbiek szerint szintén írásba foglalják.
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VII. A megállapodás tartama, felmondása
1. Szerződő Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, melyet bármelyik fél
írásban, a hónap utolsó napjára, de legalább 30 napos felmondási idő biztosításával
felmondhat., a felmondás okának megjelölésével.
2. Amelyik fél a vállalásainak nem, vagy csak részben, illetve késedelmesen tesz eleget, a
másik fél – megfelelő határidő kitűzésével – a teljesítésre írásban felszólíthatja, melynek
eredménytelensége esetén a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.
VIII. Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodás szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és
alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a szerződő felek közösen,
jóhiszeműen eljárva rendezik.

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá

Pilismarót, 2021……….

…………………………………………….. ….
Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi
Egyesület képviseletében

………………………………………….
Pilismarót
Önkormányzat
képviseletében
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